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Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013
(34e zaak)

Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2014
(4e zaak)
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Gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld
door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen Aanslagjaren 2016 - 2019 - Gecoördineerde versie
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er ten
behoeve van de gemeente een contante belasting ingevoerd voor het afleveren van speciale
huisvuilzakken welke door het gemeentebestuur ter beschikking van de bevolking worden gesteld
en van speciale etiketten die aangewend moeten worden om het ledigen van containers op gewone
ophaaldagen te bekomen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Zakken

prijs per zak

voor de restfractie:
60 liter

1,80 euro

30 liter

0,90 euro

voor groenten-, fruit- en tuinafvalfractie:
60 liter

0,70 euro

30 liter

0,35 euro

15/20 liter voor GFT-bakjes aangeboden door de gemeente

0,15 euro

voor plastiek, metaal en drankverpakking:
60 liter

0,15 euro

Voor lediging van containers op gewone ophaaldagen:
1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per jaar):

1716,00 euro

1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per week):

33,00 euro

Voor ophalingen die starten in de loop van het aanslagjaar worden enkel nog de weken
aangerekend volgend op de aanvraag.
Voor stopzetting van ophaling in de loop van het aanslagjaar wordt geen terugbetaling
gedaan voor de weken die volgen op de stopzetting. Ook een tijdelijke onderbreking
van de ophaling gedurende het aanslagjaar geeft geen recht op terugbetaling.
660 litercontainer gevuld met groenten-, fruit- en

7,70 euro

tuinafvalfractie
container gevuld met de fractie papier en karton

gratis

Voor zowel de prijs per zak, als de prijs voor het ledigen van een container kan een tarief van 0
euro worden gehanteerd, indien dit kadert in de ondersteuning van initiatieven die het louter
gemeentelijke belang dienen, hetzij plaatsvinden ter onmiskenbare bevordering van het lokale
sociale, culturele of sportieve gebeuren, dat niet door winstbejag is ingegeven. Aan het college van
burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid gedelegeerd om te oordelen of aan de gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Het college van burgemeester en schepenen dient hiertoe steeds een
voorafgaandelijke en gemotiveerde beslissing te nemen.
Art. 3. - wijze van invordering
De belasting moet contant worden betaald.
Voor de lediging van containers wordt de belasting contant ingevorderd door middel van een
factuur.
Art. 4. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

